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AFNEMER  

Naam Organisatie:  

Aankruisen: □ Gemeente 

□ Waterschap 

□ Gemeenschappelijke Regeling 

Adres:  

Postcode:  

Plaats:  

VERKLAART:  

A. Als beslagleggende organisatie onder andere de taak te hebben in het kader van beslagleggingen 

de hoogte van beslagvrije voet zoals bedoeld in artikel 475da Wetboek van Burgerlijke 

Rechtsvordering vast te stellen; 

B. daarbij gebruik te willen maken van de Centrale Voorziening BVV (rekentool) die de Minister van 

Sociale Zaken en Werkgelegenheid ter ondersteuning daartoe heeft ingericht. Dit in verband 

met: 

Aankruisen: Gemeentelijke taken: 

□  uitvoering van de sociale zekerheidswetten;  

 en/of 

□  invordering van de gemeentelijke belastingen (door de ambtenaar 

van de gemeente belast met de invordering) 

Waterschap: 

□  invordering van de waterschapsbelasting (door de ambtenaar van 

het waterschap belast met de invordering) 

  

C. zich te zullen houden aan de ‘Aansluit- en gebruiksvoorwaarden Centrale voorziening BVV’ zoals 

vastgesteld door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (bijlage 5 bij de Regeling 

beslagvrije voet); 

Bijgevoegd: Bijlage ‘Aanvullende gegevens’? □ Ja / □ Nee 

 

(gaat verder op volgende pagina) 
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VOOR AKKOORD AFNEMER: 

Aankruisen: 

□  (Gemeente) Het college van burgemeester en wethouders; 

□  (Waterschap) Het Dagelijks Bestuur; 

□  (Gemeenschappelijke Regeling) Het Dagelijks Bestuur; 

te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door 

Ondertekenaar  

Aanhef:      □ de heer                       □ mevrouw 

Naam:  

Voorletter(s):  

Functie:  

Telefoon:  

E-mail:  

Handtekening  

Plaats   Datum:  

(Door ondertekening verklaart Ondertekenaar rechtsgeldig bevoegd te zijn Afnemer aan te melden voor 

aansluiting op de Centrale Voorziening BVV (rekentool) en tot opgave van de gebruikersbeheerder(s) en overige 

informatie zoals opgenomen in de bijlage ‘Aanvullende gegevens’ bij dit aanmeldformulier. 

 

Het ingevulde en ondertekende formulier kunt u mailen naar klantsupport@inlichtingenbureau.nl.    

mailto:klantsupport@inlichtingenbureau.nl
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BIJLAGE ‘AANVULLENDE GEGEVENS’ 

Kunt u de onderstaande aanvullende gegevens invullen in verband met de aanvraag voor 

Aansluiting op Centrale voorziening BVV (rekentool)? 

AANVULLENDE GEGEVENS ORGANISATIE AFNEMER  

Correspondentieadres 

Adres / Postbus  

Postcode:  

Plaats:  

Contactpersoon algemeen  

Naam:  

Voorletter(s):  

Functie:  

Telefoon:  

E-mail:  

Organisatie-identificatienummer (OIN)  

OIN:  

Kamer van Koophandelnummer (KvK-nummer) 

KvK-nummer:  

 

(gaat verder op volgende pagina) 
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Hierna neemt u de gegevens op van de medewerkers die namens Afnemer de positie van ‘Gebruikersbeheerder’ 

zullen bekleden. De gebruikersbeheerder is gerechtigd tot - en draagt zorg voor - het autoriseren van 

eindgebruikers van de Centrale voorziening BVV (rekentool).  

Gebruikersbeheerder 1 

Aanhef:      □ de heer                       □ mevrouw 

Naam:  

Voorletter(s):  

Functie:  

Telefoon:  

E-mail:  

  

Gebruikersbeheerder 2 

Aanhef:      □ de heer                       □ mevrouw 

Naam:  

Voorletter(s):  

Functie:  

Telefoon:  

E-mail:  

  

*** 


